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Stap 1:

Casus: ‘Het gebakken eitje’



| 3

• Waarom ziet de één hier wel een probleem en de 

ander niet? 

• Wat maakt een probleem tot een moreel probleem en 

wat maakt een moreel probleem tot een zorgethisch

probleem? (dubbele salto)

• Het gaat erom, door welke bril je kijkt
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Het gebakken eitje

• Abstract

• rationeel

• van een onafhankelijk

‘point of view’ 
• rechtvaardigheid is 

richtinggevend

• cruciaal is begrip van 

rechtvaardigheid en

regels

• Concreet

• óók emotioneel

• verbonden, contextueel

bepaald

• zorgen en betrokkenheid

zijn richtinggevend

• cruciaal is begrip van 

verantwoordelijkheden

in concrete relaties en

situaties

Rechtvaardigheidsmoraal

(Jake)

Zorgmoraal (Amy)



Welk mensbeeld fundeert moraal?

• Onafhankelijkheid

• Vrijheid

• Autonomie

• Bedreiging = 

inperking van 

vrijheid

• Interdependentie

• Verantwoordelijkheid

• Relationeel

• Bedreiging = verlating

Rechtvaardigheids-

moraal:

Zorgmoraal:
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Persoonlijke reflectie

• Welke morele stem spreekt u aan? 

- rechtvaardigheidsmoraal of zorgmoraal?

• Speelt deze morele stem een rol in uw werk?

• Verschilt de moraal die u hanteert in uw privéleven van 

die welke u hanteert in uw professionele leven?

• Spreken uw collega’s met dezelfde of een andere 
morele stem?

• Als u aanvoelt dat er iets mis is, kunt u dit dan uiten, 

wordt er naar u geluisterd, krijgt u bevestiging?



Drie nieuwe stappen: 

Zorgethiek gaat uit van: 

• Ethiek staat niet boven, maar bestaat in praktijken

• Praktijkkennis brengt ons op het spoor van het goede

• In praktijken doen we verschillende, waardevolle

dingen, die als lagen op elkaar liggen

Toelichting!



Praktijken: vgl. het circus



Margaret Urban Walker

‘Moral Understandings’ (1998, 2007)
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Morele kennis over ‘het goede om te doen’ hangt

altijd samen met: 

waar ik leef; 

hoe ik leef; 

met wie ik leef; 

wat anderen verwachten, opdragen, 

vragen;

wat ik zelf verwacht, opdraag, vraag;

hoe anderen zich voelen;

hoe ik me voel;

aan welke praktijken ik deelneem;

en op welke positie.
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In praktijken zie je: 

Mensen op verschillende posities

weten,

voelen,

ervaren,

vinden,

zien,

horen,

geloven,

beoordelen,

zijn belast met,

verschillende dingen, ook moreel



Nel Noddings: wat is zorg?

‘Caring’ (1984) 
• Zorgen is handelen met speciale

achting voor de particuliere

persoon in een concrete situatie, 

gericht op de bescherming of 

versterking van het welbevinden

van de ander. (p.24)

• Gevarieerd handelen & niet

regelgebonden



Nel Noddings: zorgen is zoeken naar 

het goede om te doen

Richtingwijzers daarbij:

- gevoel: geraakt kunnen
worden

- ontvankelijkheid: openheid
voor de ander

- betrokkenheid: eerder
relationeel dan
handelingsgericht

- eigen ideaal van verbonden-
zijn



Nel Noddings: bedreigingen van 

goede zorg

In institutionele context:

– Abstractie i.p.v. betrokkenheid

– Focus op probleem en de persoon

uit het oog verliezen

– Te snel naar het rationele, 

objectiverende denken en verlies 

van het concrete, van zien en van 

voelen



Zorgen als morele 

afstemmingspraktijk

Annelies van Heijst, 

‘Menslievende zorg’ (2005)

Zorgen is:

“Een manier van doen, 

in op mensen afgestemde 

betrekkingen, waarbij de 

zorgdrager ook afstemt op 
zichzelf.”



Aristoteles
(384-322 v. Chr)

Produceren,
maken

Handelen

Extern doel: 
resultaat

Intern doel: 
proces zelf

Fietsband 
plakken

Vriendschap 
onderhouden

Een manier van doen…
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Zorgen als morele 

afstemmingspraktijk: handelen

Zorgsector = web van betrekkingen

Maar: 

‘Ieder mens in dat web is niet te 
programmeren, maar is zelf een uniek 

centrum van: iets nieuws kunnen 

beginnen.’



In de betrekking 
gaan staan…



Zorgen als morele afstemmings-

praktijk: menselijk handelen

Ongewisheid:

- geen zicht op alle 

betekenissen

- geen zicht op 

onvoorziene gevolgen

(vrijheid van de ander)

Dichttimmeren = ont-menselijken



Interventie Presentie

“Oplossingsgericht 
handelen”

“Aanwezig zijn”

Probleem analyseren en 
reduceren (=onteigenen)

Aandachtige betrekking

Band met grote vragen 
(functioneel) doorsnijden

Hele leefwereld 
meenemen

Tragiek valt buiten de 
verantwoordelijkheid

Tragiek blijft in beeld

Wat doe je met ongewisheid / onzekerheid? 
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Uitdrukkingshandelingen

Present zijn en 
present stellen vallen samen

Waarden:

- Verbondenheid en gehechtheid

- Kostbaarheid



Een manier van doen…

Zorgen = 

- produceren, maken
(doelgericht, efficiënt)

- handelen

(ongewisheid, onzekerheid)

- uitdrukkingshandeling

(verbondenheid, kostbaarheid)



Neutraliteit onmogelijk

Er groeit een betrekking

door de alledaagse

nabijheid en het 

lichamelijk contact

… in op mensen afgestemde 
betrekkingen…



Menslievende zorg: 
asymmetrische relatie

zorgprofessional

mens mens

patiënt

cliënt



Emotie = reactie 

in beweging gebracht, 

aangedaan worden

‘Emotional labor’ 
(Arlie Hochschild)

- Zorgen

- Gastvrij zijn

- Empathisch en 

begripvol zijn 

… waarbij de zorgdrager ook 

afstemt op zichzelf.
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Lachance Adams:

• Zorgethiek wijst op onze menselijke 

afhankelijkheid

• Levinas laat zien dat het hebben van 

anderen die afhankelijk zijn

fundamenteel is voor ethiek

• Maar: het hebben van afhankelijke 

andere mensen kan ook tot last zijn, ons 

bezwaren

• Daarom moeten we naar beide kanten 

kijken.

… waarbij de zorgdrager ook 

afstemt op zichzelf.
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Lachance Adams:

Zorgrelaties zijn dubbel: zowel relaties van 

conflict als relaties van gelukkige 

wederzijdsheid (35).

• Wat de één goed doet, doet vaak ook 

de ander goed

• Maar soms zijn er conflicten en gaat het 

goed van de één ten koste van de 

ander;

• Daarom: oog voor ambivalentie is 

nodig.

… waarbij de zorgdrager ook 

afstemt op zichzelf.
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Dit betekent…..
• Het goede wordt zichtbaar in praktijken (circus);

• Het goede wordt gevoeld, is gebonden aan een persoon en 

positie (netwerk van relaties) (Walker);

• Goede zorg is geworteld in: gevoel, ontvankelijkheid, 

betrokkenheid, eigen ideaal van verbonden zijn (Noddings)

• Het goede heeft te maken met: doen, betrekking, afstemmen…
- ….ook op jezelf (Van Heijst)

• Daarbij kan ambivalentie een grote rol spelen (LaChance Adams).

• Het goede moet in iedere situatie opnieuw gevonden worden: 

wat is het goede voor deze persoon in deze situatie, en kunnen 

we dat geven?

….en dan nu naar het goede in uw zorgpraktijk.



Het goede 

(waarden)
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Ethiek is de vraag naar het goede om te doen.

Wat? Hoe?Probleem / 

Vraag

Oplossing / 

Antwoord 

Waarom?



Het goede 

(waarden)
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Ethische vragen op het spoor

Probleem / 

Vraag

Oplossing / 

Antwoord 

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Verhaal:



Het goede 

(waarden)
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Opdracht: ontdek ethiek in ieder verhaal

Probleem / 

Vraag

Oplossing / 

Antwoord 

Waarom?

Waarom?

Waarom?



Vertel een zelf ervaren 

verhaal +

Welk(e) probleem / vraag

houdt u hierin bezig?
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Opdracht: ontdek ethiek in ieder verhaal

Waarom?

Waarom?

Waarom?

Opdracht: in tweetallen: 

• Vertel aan uw buur een 

ervaring uit uw praktijk: 

wat voelde u aan uw 

water?

• Uw buur: waarom is dit 

voor u een probleem? 

• Waarom?

• Waarom?

Desgewenst:

Plenaire terugkoppeling



Dank voor uw aandacht

• Meer leren? Master Zorgethiek & Beleid, 
Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

• Te vinden / volgen via: 

http://www.zorgethiek.nu/
https://www.facebook.com/Zorgethiek
https://twitter.com/zorgethiek
https://www.linkedin.com/groups/Zorgethieknu-2092933
http://ethicsofcare.org/

